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RESUMO
Este trabalho objetivou a produção de alface na época de verão em Jaboticabal – SP – Brasil.
O  experimento  foi  conduzido  em ambiente  protegido  coberto  com filme  plástico  sendo  o
transplante das mudas realizado em 02/03/2004. Foram avaliadas duas variedades de alface:
Lucy-Brown e Sandy, cultivadas em sistema hidropônico tipo NFT com ou sem resfriamento
da solução nutritiva. O resfriamento da solução nutritiva as temperaturas 15ºC e 5ºC foi feito
através de dois trocadores de calor. A variedade Lucy-Brown apresentou melhores resultados
para número de folhas, independente da temperatura da solução. As plantas cultivadas com a
solução nutritiva a temperatura ambiente apresentaram um maior número de folhas e um
maior diâmetro da cabeça.
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ABSTRACT
Hydroponic  cultivation  of  the  iceberg  lettuce  plant  through  the  refreshing  of  the
nourishing solution.
This work had as its major aim the growing of lettuce in the period Summer, in Jaboticabal –
SP – Brazil. The experiment was conducted in a greenhouse with a plastic film cover and seed
transplantation achieved on March 2, 2004. Two kinds of lettuce were appraised: the Lucy-
Brown and the Sandy, cultivated under the hydroponic NFT type with or without refreshing the
nutrient solution. The refreshing of the nutrient solution at about 15 and 5ºC was made by two
heating exchanges device. The Lucy-Brown variety presented the best outputs for the number
of leaves. The nutrient  solution on an ambiental  temperature displayed greater number of
leaves and better diameter of head.
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As  tendências  dos  mercados  globalizados  apontam  perspectivas  favoráveis  para
hortaliças  exigindo  que  a  uniformidade  desses  produtos  seja  cada  vez  mais  obrigatória,
procurando agregar valor aos produtos, as atividades com hortaliças, tornam-se dessa forma,
cada vez, mais dinâmicas e lucrativas.

O cultivo de hortaliças em meio hidropônico vem se tornando uma alternativa bastante
interessante  em relação ao cultivo convencional  feito  no solo.  Ele  pode ser  realizado em
regiões com pouca disponibilidade de terras agricultáveis ou em regiões onde ocorreu um uso
excessivo do  solo.  Assim,  mesmo em países  tropicais  com abundância  de  terra  como o
Brasil, a hidropônia tem sido utilizada com bastante êxito. Além da sua elevada capacidade
de produção, independente do solo, ela oferece ainda produtos de elevada qualidade e com
uso bastante reduzido de agrotóxicos se comparada ao meio tradicional de cultivo no solo
(Castellane & Araújo, 1994).

Entre  as  culturas  com importância  econômica  cultivadas  em sistemas  hidropônicos
associados ao cultivo protegido, a alface (Lactuca sativa L.) é destaque, segundo informações
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo citada por FUNEP
(1999). A alface é a mais popular das hortaliças folhosas no Brasil e é cultivada em quase
todas as regiões do globo terrestre. Entretanto é bastante sensível às condições adversas de
temperatura e umidade do ar.

As dificuldades em se produzir plantas de alface do tipo americana com cabeças bem
formadas no sistema hidropônico, em condições climáticas adversas são devido, entre outros
fatores,  a  elevada  temperatura  da  região  do  sistema  radicular.  Estas  altas  temperaturas
podem  causar  problemas  de  ordem  fitossanitária  e  nutricional  às  plantas,  principalmente
devido a baixa disponibilidade de oxigênio para a raiz.  Segundo Lee & Chong (1996) em
cultivos hidropônicos nos períodos mais quentes do dia a temperatura da solução nutritiva se
eleva muito.

Dentro desse enfoque, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de estudar o
comportamento da alface do grupo americana cultivada em sistema hidropônico tipo NFT,
com resfriamento da solução nutritiva.

 



MATERIAL E MÉTODOS
O  presente  ensaio  foi  instalado  no  Setor  de  Plasticultura  do  Departamento  de

Engenharia Rural da FCAV/UNESP - Campus de Jaboticabal, localizado na latitude 21º15’22”
S e longitude 48º18’58” W, com altitude média de 595 m.

O clima da região, segundo classificação de Köpen é do tipo Cwa (clima mesotérmico
de  inverno  seco),  subtropical,  relativamente  seco  no  inverno  e  com  chuvas  no  verão,
apresentando temperatura média anual  de 22ºC e precipitação média anual  de 1552 mm
(VOLPE et al. 1989).

O experimento foi  conduzido em ambiente protegido do tipo capela com  3  m de pé
direito,  51 m de comprimento,  10 m de largura, coberto com filme de polietileno de baixa

densidade,  com  espessura  de  150  mm.  A  lateral  da  mesma  foi  protegida  com  telas  de
polipropileno com 30% de sombreamento e 1 m de altura.

Utilizou-se  o  delineamento  experimental  em  blocos  casualizados,  com  quatro
repetições  e  esquema  de  análise  de  variância  fatorial  3  X 2,  com três  temperaturas  da
solução nutritiva (T1, T2, T3) e duas cultivares ( Lucy-Brown e  Sandy), sendo que cada bloco
foi composto por uma bancada com dimensão de 2 m de largura por 12 m de comprimento e,
uma declividade de 2 % ao longo do comprimento, suspensa do solo a uma altura de 1,10 m,
permitindo a distribuição da solução nutritiva ao longo de toda bancada.

O  cultivo  da  alface  ocorreu  em  sistema  hidropônico  tipo  NFT  (“Nutrient  Film
Technique”),  onde 2/3  do sistema radicular  da planta permanece imerso  em um filme de
solução nutritiva.  As  plantas  foram transplantadas,  no  dia  02  de março  de  2004 para  os
canais de cultivo (tubos de PVC de 100 mm de diâmetro cortados longitudinalmente), por
onde a solução nutritiva circulava e passava pelas raízes. A solução nutritiva foi conduzida até
os canais de cultivo através de conjuntos motobombas acionadas por “timers”, onde retornava
por gravidade até reservatórios de polietileno, a partir dos quais era novamente bombeada,
formando, com isso, um sistema fechado.

O  sistema  de  resfriamento  da  solução  nutritiva  constituiu-se  de  dois  aparelhos
denominados  de  trocadores  de  calor,  responsáveis  por  baixar  a  temperatura  nos
reservatórios da solução nutritiva até 15ºC e 5 ºC, (T1 e T2), respectivamente. A manutenção
destas temperaturas nos reservatórios foi conseguida através do isolamento térmico feito com
palha  de  arroz,  evitando-se  desta  forma,  a  troca  térmica  e  conseqüente  elevação  da



temperatura da solução contida em seu interior.  Houve ainda,  um terceiro reservatório no
qual, a temperatura da solução nutritiva permaneceu á temperatura ambiente.

As temperaturas dos diferentes canais de cultivo foram obtidas através de termopares
de cobre-constantan, acoplado a um coletor de dados da marca Campbell Scientific, modelo
CR10X. Esses sensores foram instalados na parte central de cada canal de cultivo, e na parte
mais funda do respectivo canal.

Os tratos culturais necessários para a condução da cultura foram realizados segundo
as recomendações de Goto & Tivelli (1998), buscando-se sempre um ótimo desenvolvimento
da planta. 

A solução nutritiva utilizada foi a indicada por Castellane & Araújo (1994) para a cultura
da alface, com algumas modificações nas fontes, sem no entanto, modificar as concentrações
dos nutrientes. Deve-se ressaltar que depois de preparada, esta solução nutritiva apresentou
valores de 5,7 e 1,9 mS.cm-1, para pH e Condutividade Elétrica, respectivamente.

O pH foi monitorado diariamente com peagâmetro portátil, marca Oakton procurando-
se manter o mesmo entre 5,5 e 6,5.  O manejo adotado tanto para correção do pH e da
condutividade  elétrica,  foi  a  troca  de  solução  quando  a  leitura  ocorresse  fora  das  faixas
adotadas,  visto  que  variações  bruscas  indicam  desbalanceamento  acentuado  da  solução
nutritiva quanto aos sais dissolvidos. 

A colheita ocorreu aos 30 dias após transplante, em 01 de abril de 2004.
Quanto à cultura, foram avaliados o número médio de folhas e o diâmetro médio  da

cabeça em (mm).
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os  resultados  desse  trabalho  foram  obtidos  a  partir  do  estudo  das  diferentes

temperaturas da zona radicular, nos canais de hidropônia, para a produção de duas cultivares
distintas de alface tipo americana em sistema hidropônico.

TABELA 1. Comparação das temperaturas médias das soluções nutritivas nos reservatórios e
nos canais de cultivo hidropônico, durante o período de cultivo.Jaboticabal, UNESP, 2004.
 

Temperatura Reservatório (ºC) Canal (ºC)
T1
T2
T3

16,31
9,20
24,90

17,63
11,01
24,90



Através da Tabela 1 pode-se observar as temperaturas médias registradas nos três
reservatórios  e  nos  canais  de  cultivo  que  receberam  as  soluções  nutritivas  nas  três
temperaturas adotadas.

Através da comparação das médias das temperaturas registradas nos reservatórios e
nos canais de cultivo hidropônico nota-se que, os canais que receberam a solução nutritiva
resfriada  às  temperaturas  T1  e  T2,  não  ultrapassam  mais  que  1,81  ºC  em  relação  à
temperatura  da  solução  nutritiva  dos  reservatórios,  e  também  que  a  temperatura  T3,
apresentou-se maior que a temperatura T1, e esta por sua vez apresentou-se maior que a
temperatura T2.

Pela Tabela 2 verifica-se que para as variáveis avaliadas, número de folhas e diâmetro
da  cabeça  ocorreu  influência  do  fator  temperatura.  O  tratamento  T3  superou
significativamente o tratamento T1, que por sua vez superou significativamente o tratamento
T2. Essa diferença pode estar associada a danos provocados pela temperatura da solução
nutritiva, sendo que a menor temperatura na zona radicular T2 prejudicou o desenvolvimento
das plantas.

TABELA 2. Valore médios do número de folhas e do diâmetro da cabeça (mm), das cultivares
de alface Lucy-Brown e Sandy  cultivadas em sistema hidropônico tipo NFT com as soluções
nutritivas às temperaturas T1, T2 e T3. Jaboticabal, UNESP, 2004.

Fator temperatura          Número de folhas Diâmetro da cabeça 

T1
T2
T3

24,34 B
20,05 C
29,71 A

124,90 B
75,09 C
136,17 A

Teste F
DMS (5%)

38,57 **
                   2,86

383,17 **
6,09

Cultivar   
Lucy-Brown

Sandy
25,67 A
23,73 B

113,53 A
110,58 A

Teste F
DMS (5%)

4,61 *
                    1,92

2,36 NS

4,08
Int T X C
CV (%)

1,01 NS 
8,93

0,45 NS

4,19
1Valores seguidos das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5%.
(*) Significativo pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade.
(**) Significativo pelo teste F ao nível de 1% de probabilidade.
(NS )Não significativo pelo teste F.

 



Em relação às cultivares, Lucy-Brown e Sandy, nota-se que para a variável, diâmetro
de cabeça, não ocorreram diferenças significativas, porém, para a variável número de folhas
verifica-se que a média foi de 25,67 para a cultivar Lucy-Brown, superando significativamente
a média da cultivar  Sandy que foi  de 23,73.  Este fato provavelmente está relacionado às
diferenças  comportamentais  de  cada  variedade  em relação  a  diferentes  temperaturas  do
ambiente radicular.

Dos  resultados  obtidos  pode-se  concluir  que:  A  cultivar  Lucy-Brown  apresentou
melhores  resultados  para  número  de  folhas  independente  da  temperatura  da  solução
nutritiva. As plantas cultivadas com a solução nutritiva a temperatura ambiente apresentaram
um maior número de folhas e um maior diâmetro da cabeça.
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